
 

รายละเอียดและเงื่อนไขจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ท าการ 
ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑๐ และอาคารเก็บเอกสาร ปี 2563 

  

๑.  ขอบเขตพื้นที่ในการท าความสะอาด 
ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ ๑๐ และอำคำรเก็บเอกสำร เลขที่ ๕๕๕/๑-๒๗ 

หมู่ที่ 13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร พ้ืนที่ภำยในและภำยนอกอำคำรส ำนักงำน บริเวณชั้น ๓ 
ประมำณ ๑,499.2๕ ตำรำงเมตร บริเวณชั้น 2 พื้นที่ประมำณ 288 ตำรำงเมตร ประกอบด้วยพื้นกระเบื้อง 
เฟอร์นิเจอร์ กระจกภำยในและภำยนอกอำคำร บันได ขึ้นลงอำคำร ห้องน้ ำทุกห้อง  พ้ืนที่ภำยในอำคำร   
เก็บเอกสำร ประมำณ ๒๘๐ ตำรำงเมตร 

 

 ๒.  เงื่อนไขระยะเวลาการจ้าง 
               ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ ๓1 ธันวำคม ๒๕63 รวม 12 เดือน  

๓.  ข้อก าหนดจ านวนพนักงาน 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญงำนและมีประสบกำรณ์เพ่ือดูแลรักษำควำมสะอำด    

มำปฏิบัติงำนประจ ำส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ ๑๐ ประกอบด้วยพนักงำนท ำควำมสะอำด 
จ ำนวน ๔ คน (รวมผู้ควบคุมงำน) 

 

 ๔.  เงื่อนไขวันและเวลาการปฏิบัติงาน 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำพนักงำนมำปฏิบัติงำน ตำมวันและเวลำ ดังนี้ 
๔.๑  วันจันทร์-วันศุกร์ ปฏิบัติงำนระหว่ำงเวลำ 07.00–๑6.3๐ น. 
๔.๒ วันเสำร์ ปฏิบัติงำนระหว่ำงเวลำ 08.30–๑๕.00 น. 
๔.๓ ในวันปฏิบัติงำน มีช่วงเวลำพักกลำงวัน ๑ ชั่วโมง โดยสลับกันพักรอบละ 2 คน           

(รอบแรก เวลำ 11.30-12.30 น. รอบที่ 2 เวลำ 12.30-13.30 น.) 
4.4 หยุดทุกวันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 
๔.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำปฏิทินโดยจัดท ำเป็นตำรำงกำรท ำควำมสะอำด โดยแบ่งเป็น 

  ๔.5.๑ กำรท ำควำมสะอำดในวันท ำงำนปกติ   
  ๔.5.๒ กำรท ำควำมสะอำดวันเสำร์ที่ 4 ของเดือน อำทิเช่น (กวำดหยำกไย่ในที่สูง ขัดล้ำงพ้ืน 
ท ำควำมสะอำดพัดลม ซักผ้ำปูโต๊ะ-เก้ำอ้ี และงำนอื่น ๆ นอกเหนือจำกงำนท ำควำมสะอำดประจ ำวัน)  
  ๔.5.3 กำรท ำควำมสะอำดประจ ำทุก 3 เดือน รวมจ ำนวน 4 ครั้ง (ในวันอำทิตย์หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

 ๕.  เงื่อนไขการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในการส่งตัวพนักงาน 
 ๕.๑ ต้องส่งรำยชื่อพร้อมประวัติของพนักงำนทุกคนโดยละเอียด และรูปถ่ำยขนำด ๒ นิ้ว 
จ ำนวน 1 รูป ของพนักงำนที่จะเข้ำมำปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ ๑๐ 
ก่อนวันปฏิบัติงำนจริง 
 ๕.๒ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคนแต่งกำยสุภำพและอยู่ในเครื่องแบบ   
ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของบริษัทพร้อมติดบัตรแสดงชื่อที่เครื่องแบบด้ำนหน้ำทุกคนในเวลำปฏิบัติงำน     
ให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน  เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบ 
 ๕.๓ พนักงำนที่จัดส่งมำนั้นต้องเป็นผู้มีสุขภำพดี มีประวัติดี มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต และ 
ผ่ำนกำรฝึกอบรมของผู้รับจ้ำงมำเรียบร้อยแล้ว อำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ 
 

๕.๔  ให้ผู้รับจ้ำง… 
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 ๕.๔  ให้ผู้รับจ้ำงแจ้งจ ำนวนพนักงำนที่จะส่งเข้ำมำท ำควำมสะอำด และในกรณีที่จะมี 
กำรเปลี่ยนหรือทดแทนตัวบุคคลที่ลำ ให้แจ้งรำยชื่อพร้อมประวัติพนักงำนเป็นกำรส ำรองล่วงหน้ำ 
  ๕.๕  หำกมีพนักงำนลำ ผู้รับจ้ำงหรือตัวแทนของผู้รับจ้ำง ต้องจัดหำพนักงำนแทน และ 
ต้องรับผิดชอบกำรกระท ำของพนักงำนที่ส่งมำตำมสัญญำทุกกรณี 
 ๕.๖  ให้ผู้ควบคุมงำนของผู้รับจ้ำงตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อย
ตำมสัญญำ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือหำรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมสัญญำทุกวันเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และแก้ไขข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำง 
 ๕.๗  ผู้รับจ้ำงจะต้องจ่ำยค่ำจ้ำงกำรปฏิบัติงำนในวันปกติ รวมถึงค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนล่วงเวลำ 
แก่พนักงำนไม่ต่ ำกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำที่กฎหมำยก ำหนดหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตำมที่รัฐบำลอำจจะก ำหนดเพ่ิมเติม  
รวมถึงกำรขึ้นทะเบียนประกันสังคมและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้แก่พนักงำนทุกคนพร้อมทั้งช ำระเงินสมทบ
โดยครบถ้วนถูกต้อง 

๕.๘  ถ้ำพนักงำนของผู้รับจ้ำงน ำสิ่งของออกนอกพ้ืนที่ส ำนักงำน จะต้องปฏิบัติตำมระเบียบ    
ของส ำนักงำน อย่ำงเคร่งครัด 
 ๕.๙  ผู้ รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย หรือควำมสูญหำยที่ เกิดแก่ทรัพย์สิน 
ของทำงรำชกำร หรือทรัพย์สินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวอยู่ในอำคำร  เมื่อปรำกฏว่ำ
เสียหำยหรือสูญหำยอันเกิดจำกกำรกระท ำโดยจงใจ  หรือไม่จงใจ  หรือประมำทเลินเล่อของผู้รับจ้ำง โดย
ส ำนักงำนประกันสังคมมีสิทธิเรียกรำคำทรัพย์สิน ค่ำซ่อมแซมทรัพย์สินตลอดจนค่ำเสียหำยจำกผู้รับจ้ำง โดย
หักเงินค่ำจ้ำงที่จะต้องจ่ำยให้แก่ผู้รับจ้ำงตำมงวดในสัญญำเพ่ือชดใช้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เสียหำยที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น        
ทุกประกำร 
 ๕.๑๐  ถ้ำพนักงำนของผู้รับจ้ำงไม่ตั้งใจปฏิบัติงำน  ขัดค ำสั่งหรือฝ่ำฝืนกฎระเบียบของส ำนักงำน 
แสดงกริยำวำจำไม่สุภำพต่อผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำง และประพฤติตนอันอำจจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย         
ต่อชื่อเสียงของส ำนักงำน ให้เป็นอ ำนำจของผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงในกำรสั่งหยุดงำนและรำยงำน  
ให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำบทลงโทษต่อไป 
 ๕.๑๑  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำเครื่องมือ–อุปกรณ์ที่มีสภำพดีให้ครบตำมจ ำนวนรำยกำรที่ระบุไว้
รวมทั้ งจัดหำสิ่ งจ ำ เป็นทุกอย่ ำงในกำรปฏิบัติ งำนอย่ำง เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ หรือหำก  
มีควำมจ ำเป็นต้องน ำไปซ่อมแซมจะต้องเตรียมอะไหล่หรือเครื่องมือ–อุปกรณ์ ทดแทนให้มีสภำพสมบูรณ์  
พร้อมใช้งำนตลอดเวลำและต้องป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรำยอันอำจเกิดข้ึนได้ต่อตนเอง และสำธำรณชน 

 ๖. คุณสมบัติท่ัวไปของพนักงานท าความสะอาด 
 ๖.๑  มีสัญชำติไทย 
 ๖.๒  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ 
 ๖.๓  มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรำยร้ำยแรง 
 ๖.๔  ไม่เสพสำรเสพติดทุกชนิด 
 ๖.๕  มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรใช้เครื่องมือ–อุปกรณ์ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
   

๗.  หน้าที่และความรับผิดชอบงานท าความสะอาดของผู้รับจ้าง 
 ๗.๑  กวำดและเช็ดถูท ำควำมสะอำดพ้ืนและทำงเดินทุกจุด รวมถึงกำรท ำควำมสะอำดในที่ต่ำง ๆ 
ที่รับผิดชอบให้สะอำด ขัดล้ำงพ้ืน และทำงเดินด้วยน้ ำยำโดยใช้เครื่องขัดล้ำงให้สะอำดตลอดวัน 
 

๗.๒  เช็ดกระจก… 
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 ๗.๒  เช็ดกระจกประตูทำงเข้ำ–ออก และกระจกรอบสถำนที่ท ำกำร และตำมบริเวณใกล้กับ 
กำรสัมผัสทุกแห่งรอบสถำนที่ท ำกำรให้สะอำดตลอดเวลำ 
 ๗.๓  เก็บเศษผง เศษขยะในตะกร้ำ และท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อยตลอดเวลำ 
 ๗.๔  ท ำควำมสะอำดเก็บรอยเปื้อนตำมฝำผนัง และเช็ดท ำควำมสะอำดมู่ลี่ตำมจุดต่ำง  ๆ         
ให้สะอำดตลอดเวลำ 
 ๗.๕  ท ำควำมสะอำดเฟอร์นิเจอร์  โต๊ะท ำงำน เก้ำอ้ี ด้วยน้ ำยำเช็ดเฟอร์นิเจอร์ 
 ๗.๖ ท ำควำมสะอำดห้องปฏิบัติงำน ห้องประชุมโดยเก็บขยะ กวำดพ้ืนเช็ดถูท ำควำมสะอำด    
ให้แล้วเสร็จก่อนเวลำ ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน 
 ๗.๗  ท ำควำมสะอำดโทรศัพท์พร้อมสำย ด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อเช็ดท ำควำมสะอำดโทรศัพท์ 
 ๗.๘  ปัดกวำดหยำกไย่ทั้งภำยในอำคำรและบริเวณนอกระเบียงให้สะอำดตลอดเวลำ 
 ๗.๙  ท ำควำมสะอำดภำยในบริเวณห้องจัดเตรียมอำหำร ภำชนะใส่อำหำรทุกประเภทและ    
แก้วน้ ำให้สะอำดอยู่เสมอ 
 ๗.๑๐  ท ำควำมสะอำดตู้น้ ำดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกชนิด เช่น เครื่องกรองน้ ำ ตู้เย็น เตำไมโครเวฟ  
กระติกน้ ำร้อน  เป็นประจ ำทุกวันให้สะอำดอยู่เสมอ 
 ๗.๑๑  ดูแลบ ำรุงรักษำต้นไม้โดยรดน้ ำพรวนดินใส่ปุ๋ย ภำยในอำคำรและทำงเดินหน้ำอำคำร  
เป็นประจ ำ 
 ๗.๑๒  รำยงำนสิ่งช ำรุดเสียหำยใด ๆ ที่เกิดข้ึนผู้ว่ำจ้ำงทุกวัน 
 ๗.๑๓  ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำชำย–หญิง โดยล้ำงขัดพ้ืน ผนัง กระจก อ่ำงล้ำงมือ และสุขภัณฑ์
ในห้องน้ ำให้สะอำดตลอดเวลำ โดยมิให้มีกลิ่นและครำบสกปรก สนิมตะกอน ตลอดจนหยดน้ ำที่ พ้ืน        
อ่ำงล้ำงมือ ท ำควำมสะอำดตะกร้ำใส่ผง ถังใส่ขยะ ถังน้ ำและขันใส่น้ ำส ำหรับใช้ล้ำงช ำระให้สะอำดตลอดวัน 
 ๗.๑๔  บริกำรจัดหำกล่องใส่กระดำษช ำระติดในห้องสุขำชำย–หญิง ให้ครบทุกห้อง (เฉพำะที่
ช ำรุด) เมื่อหมดสัญญำจ้ำงให้ถือเป็นของส ำนักงำน ทั้งนี้ ต้องอยู่ในสภำพสมบูรณ์พร้อมใช้งำนได้ดี 
 ๗.๑๕  กระดำษช ำระม้วนใหญ่ (คุณภำพดี เหมำะส ำหรับซับน้ ำและท ำควำมสะอำดซึ่งไม่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ) จ ำนวน 100 ม้วน / เดือน 
 ๗.๑๖  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตะกร้ำขยะพร้อมถุงรองรับขยะที่ใช้ใส่ขยะภำยในส ำนักงำน          
ให้เพียงพอต่อกำรใช้งำน 
 ๗.๑๗  ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำตะกร้ำใส่ขยะ และถุงรองรับขยะภำยในห้องน้ ำทุกห้อง รวมถึงจัดหำ   
ตะกร้ำขยะพร้อมถุงรองรับขยะไว้บริเวณอ่ำงล้ำงหน้ำอย่ำงเหมำะสม 
 ๗.๑๘  จัดส ำรองน้ ำใส่ภำชนะไว้เพ่ือใช้ในกรณีจ ำเป็นฉุกเฉิน 
 ๗.๑๙  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้ว่ำจ้ำง 

 

๘.  การท าความสะอาดประจ าทุก ๑ เดือน  (ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ) 
๘.๑  ท ำควำมสะอำดพ้ืนโดยขัดล้ำงพ้ืนเพ่ือขจัดครำบสกปรกฝังแน่นต่ำง ๆ ที่ติดตำมพ้ืน และ

ร่องยำแนวพ้ืนกระเบื้องให้สะอำดทั้งภำยในและภำยนอก 
๘.๒  ท ำควำมสะอำดกระจกให้สะอำดทั้งภำยใน ภำยนอก ในที่สูง และที่ต่ ำ ด้วยเครื่องและ

น้ ำยำเช็ดกระจกอย่ำงดี 
๘.๓  ท ำควำมสะอำดในที่สูง  เช่น ปัดหยำกไย่ในที่สูง ฝำผนัง และเพดำนทั้งด้ำนในและด้ำนนอก 
๘.๔  เช็ดฝุ่นตำมฝำผนัง สวิทซ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ท่ีติดตำมฝำผนังทุกชนิด 

๘.๕  ขัดเงำอุปกรณ์… 
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๘.๕  ขัดเงำอุปกรณ์ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ส่วนที่เป็นโลหะให้สวยงำมอยู่เสมอ เช่น 
ขอบประตู ขำเก้ำอ้ี ขำโต๊ะท ำงำน  

๘.๖  ท ำควำมสะอำดตะกร้ำเศษผงให้สะอำดอยู่เสมอ 
๘.๗  ท ำควำมสะอำดบริเวณที่ใช้เป็นที่เก็บเอกสำรให้สะอำดปรำศจำกฝุ่นผง เช่น บริเวณหลังตู้       

ชั้นเก็บเอกสำร และกล่องเอกสำร 
๘.๘  ท ำควำมสะอำดรำวบันได และบริเวณระเบียงด้ำนนอก  

 

๙.   การท าความสะอาดประจ าทุก 3 เดือน จะต้องไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง  ใน ๑ ปี (ปฏิบัติงาน 
ในวันอาทิตย ์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

๙.๑  ท ำควำมสะอำดโดยขัดล้ำงพ้ืนเพ่ือขจัดครำบสกปรกต่ำง ๆ ที่ติดตำมพ้ืนให้สะอำดแล้ว 
จึงลงน้ ำยำเคลือบเงำ 

๙.๒  เช็ดหลอดไฟฟ้ำ และกระจกโคมไฟ  
๙.๓  ท ำควำมสะอำดผนังภำยในและภำยนอกที่เป็นกระจกทั้งที่ต่ ำและที่สูงให้สะอำด 
๙.๔  ซักผ้ำม่ำน ท ำควำมสะอำดมู่ลี่  และม่ำนปรับแสง 

 

กำรปฏิบัติงำนตำมข้อ ๘ และข้อ ๙ เมื่อถึงก ำหนดกำรปฏิบัติงำน ผู้รับจ้ำงต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๗ วัน ก่อนเข้ำปฏิบัติงำน เพ่ือผู้ว่ำจ้ำงจะได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องในกำรควบคุม 
ดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้รับจ้ำง 
 

๑๐.  อัตราค่าบริการท าความสะอาด 
   ในวงเงินที่ผู้รับจ้ำงเสนอรำคำได้ ซึ่งมีระยะเวลำกำรจ้ำงเหมำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ๒๕63-  
๓1 ธันวำคม ๒๕63 รวม ๑2 เดือน ซึ่งอัตรำดังกล่ำวได้รวมถึงค่ำแรง ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ 
ที่ใช้ในกำรบริกำรท ำควำมสะอำดส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ ๑๐  
    

๑๑. อุปกรณ์และน้ ายาที่จะต้องน ามาท าความสะอาด 
๑๑.๑ ถังบีบม็อบ  
11.2 เครื่องขัดพ้ืน   
๑๑.3 เครื่องปั่นเงำพ้ืน  
๑๑.4 เครื่องดูดฝุ่น   
๑๑.5 เครื่องมือเช็ดกระจก 
๑๑.6 ไม้ม๊อบเก็บฝุ่น  
๑๑.7 ไม้กวำดดอกหญ้ำ    
๑๑.8 ไม้กวำดหยำกไย่  
๑๑.9 ไม้ม๊อบพร้อมผ้ำถูพ้ืน 
๑๑.10 ไม้ปัดขนไก่  
๑๑.๑1 ผ้ำเช็ดโต๊ะ       
๑๑.๑2 ผ้ำเช็ดกระจก   
๑๑.๑3 ผ้ำเช็ดมือ        
๑๑.๑4 สก๊อตไบร์ท      
๑๑.๑5 สำยยำงส ำหรับต่อท่อน้ ำท ำควำมสะอำดขนำดยำว ๒๐ เมตร ๒ เส้น  

๑๑.๑6 บันได... 
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๑๑.๑6 บัน ไดส ำหรับท ำควำมสะอำดและเช็ดกระจกในที่ สู ง ใช้ท ำควำมสะอำด 
ประจ ำส ำนักงำน  

๑๑.17 ถุงมือส ำหรับล้ำงท ำควำมสะอำด  
๑๑.18 ถุงขยะด ำ (จ ำนวนให้พียงพอกับกำรใช้งำน) 
11.19 น้ ำยำถูพ้ืน 
๑๑.20 น้ ำยำกัดสนิม  
๑๑.๒1 น้ ำยำขัดล้ำงพื้น  
๑๑.๒2 น้ ำยำเคลือบเงำพ้ืน  
๑๑.๒3 น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน  
๑๑.๒4 น้ ำยำเช็ดกระจก  
๑๑.๒5 น้ ำยำดับกลิ่นในห้องน้ ำ  
๑๑.26 น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 
๑๑.27 น้ ำยำท ำควำมสะอำดโทรศัพท์ (แอลกอฮอล์)  
๑๑.28 น้ ำยำล้ำงมือในห้องน้ ำ จ ำนวน 1 แกลลอน/เดือน 
11.29 น้ ำยำล้ำงจำน จ ำนวน 1 แกลลอน/เดือน 
11.30 ผงซักฟอก 
๑๑.31 สเปรย์ปรับอำกำศส ำหรับห้องประชุมหรือห้องผู้บริหำร จ ำนวน 1 กระป๋อง/เดือน  
๑๑.๓2 กระดำษช ำระม้วนใหญ่ (คุณภำพดี เหมำะส ำหรับซับน้ ำและท ำควำมสะอำดซึ่งไม่เป็น

อันตรำยต่อสุขภำพ) จ ำนวน 100 ม้วน/เดือน  

๑๒.  เกณฑ์ข้อก าหนดส าหรับการจัดจ้างบริการท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๑2.1 เกณฑ์ก ำหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด 

   ต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดที่มีส่วนผสมของสำรอันตรำย (ตำมเอกสำรแนบ ๑) 
1๒.2 เกณฑ์ก ำหนดเกี่ยวกับพนักงำน 

   พนักงำนได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ พร้อมแนบ
หลักฐำนยืนยันกำรฝึกอบรมพนักงำน 

12.๓ เกณฑ์ก ำหนดเกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะ 
        มีกำรอธิบำยขั้นตอนและเสนอแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรให้พนักงำนท ำควำมสะอำด  

คัดแยกขยะบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ อ่ืน  ๆ ที่ เกิดขึ้นจำกขยะทั่วไปที่มีอยู่ ในอำคำรส ำนักงำน 
เพ่ือน ำกลับไปสู่กระบวนกำรแปรรูป หรือเวียนใช้ใหม่ รวมถึงจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร พร้อมรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรคัดแยกขยะตำมระยะเวลำที่เหมำะสม 

 

๑๓.  ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ผู้ เสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีทรัพย์สินเสียหำย หรือสูญหำย อันเกิดจำก         

กำรกระท ำโดยพนักงำนของผู้เสนอรำคำ โดยกำรชดใช้เต็มมูลค่ำที่เสียหำย และหำกพนักงำนคนใดท ำงำน               
ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลง/สัญญำ ให้ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนตัวพนักงำนให้กับผู้ว่ำจ้ำง กรณีผู้รับจ้ำงละเลย                        
ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข ข้อ ๑-๑2 หรือข้อใดข้อหนึ่ง ท ำให้กำรปฏิบัติงำนติดขัดเสียหำยกับทำงรำชกำร                   
ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ทันที 

....................................................................... 
 

 



 

รายการวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดประจ าเดือน (ทุกเดือน) 
ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ดังนี้ 

 
๑. ผ้ำเช็ดโต๊ะ           
2. ผ้ำเช็ดกระจก      
3. ผ้ำเช็ดมือ          
4. สก๊อตไบร์ท      
5. ถุงมือส ำหรับล้ำงท ำควำมสะอำด  
6. ถุงขยะด ำ ขนำด 18"x20", ขนำด 24"x28", ขนำด 30"x40"  
7.    น้ ำยำถูพ้ืน 
8. น้ ำยำฆ่ำเชื้อส ำหรับเครื่องฆ่ำเชื้อและท ำควำมสะอำด  
9. น้ ำยำกัดสนิม     
10. น้ ำยำขัดล้ำงพื้น   
11. น้ ำยำเคลือบเงำพ้ืน   
12. น้ ำยำปั่นเงำพ้ืน   
13. น้ ำยำเช็ดกระจก   
14. น้ ำยำดับกลิ่นในห้องน้ ำ   
15. น้ ำยำล้ำงมือในห้องน้ ำ จ ำนวน 1 แกลลอน/เดือน  
16. น้ ำยำท ำควำมสะอำดโทรศัพท์ (แอลกอฮอล์)   
17. น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ  
18. น้ ำยำล้ำงจำน จ ำนวน 1 แกลลอน/เดือน 
19.  น้ ำยำท ำควำมสะอำดเฟอร์นิเจอร์ 
20.  ไม้ม๊อบพร้อมผ้ำถูพ้ืน 
21. ไม้กวำดอ่อน  
22. ส ำลี  
23. ผงชักฟอก 
24. ครีมท ำควำมสะอำดเอนกประสงค์ (สเตย์คลีน)  
25. สเปรย์ปรับอำกำศส ำหรับห้องประชุมหรือห้องผู้บริหำร จ ำนวน 1 กระป๋อง/เดือน 
26. กระดำษช ำระม้วนใหญ่ (คุณภำพดีไม่ยุ่ย เหมำะส ำหรับซับน้ ำและท ำควำมสะอำดซึ่งไม่

เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ) จ ำนวน 100 ม้วน/เดือน        
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


